
 

 

 

 

 

 

Beantwoording aanvullende vragen m.b.t. de landelijke norm aanrijtijden ambulance in de gemeente 

Steenbergen. 

 

1. Wij hebben begrepen dat sinds augustus 2014 ook in Dinteloord een ambulancepost is gestationeerd. 
Zo ja, hoe komt het dat deze post niet is terug te vinden in het overzicht.  
 
De ambulancepost die in augustus 2014 in Dinteloord is ingericht, betreft een tijdelijke 
voorwaardenscheppende (vws) ambulancepost waar geen rooster wordt verricht, maar waar ambulances 
tijdelijk geplaatst kunnen worden als dit nodig is in het kader van betere ambulancezorg dekking in het 
werkgebied. Gezien het karakter van de ambulancepost is deze niet opgenomen in het overzicht.  
 
 
2. De kern Welberg wordt ook niet vermeld. Kunt u deze gegevens ook ter beschikking stellen? 
 
De gegevens met betrekking tot de kern Welberg zijn opgenomen in de gegevens van de kern 
Steenbergen. Er zijn geen specifieke cijfers voor Welberg. 
 
 
3. Door een technische storing waren de gegevens 2012 niet uit te draaien. Mogen wij die nu ontvangen? 
 
Bijgevoegd ontvangt u de cijfers van 2012.  
 
 
4. Ook ontvangen wij binnenkort de jaarcijfers van heel 2014. Kunt u daarvoor zorgen? 
 
Bijgevoegd ontvangt u de cijfers van 2014. 
 
 
5. In het overzicht is aangegeven in hoeverre de ambulancedienst voor spoedvervoer (mogelijk 
levensbedreigende situatie) binnen 15 minuten in de gemeente Steenbergen en haar dorpskernen ter 
plaatse is. Is het college tevreden met de cijfers van 2013 en 2014? 
 
In 2013 was er sprake van een overschrijdingspercentage van 15,6% (99 ritten in absolute aantallen) en in 
2014 was dit 10,9% (70 ritten in absolute aantallen). Het college bemerkt een significante verbetering van 
de aanrijtijden in de gemeente Steenbergen.  
 
 
6. Maakt u zich zorgen over de aanrijtijden van Nieuw-Vossemeer, de Heen en Dinteloord? 
 
De aanrijtijden in de gemeente Steenbergen en in het bijzonder de  aanrijtijden in Nieuw-Vossemeer zijn al 
jaren een punt van aandacht in het overleg met de RAV. Echter is de invloed van de individuele gemeente 
zeer beperkt.  
 
 
7. Wat gaat het college in de richting van het verbeteren van de aanrijtijden doen? 
 
De Regionale Ambulancevoorziening is een gemeenschappelijke regeling van 47 gemeenten waarvoor 
geen financiële bijdrage van de gemeenten gevraagd wordt. De mogelijkheden van het college om iets te 
doen aan de aanrijtijden in de gemeente zijn dan ook zeer beperkt. De RAV is verantwoordelijk voor de 
spreiding en aanrijtijden in het gebied op basis van het landelijke spreidingsplan dat in 2003 is ingevoerd. 
Er is vanuit VWS gekozen voor een landelijke dekkingsgraad van 95% waardoor spreiding en 
beschikbaarheid van ambulances in belangrijke mate wordt bepaald op grond van de  
 
 
 



bevolkingsconcentraties binnen het verzorgingsgebied. De RAV maakt productie- en prestatieafspraken 
met de zorgverzekeraars.   
 
 
8. Graag willen wij dat vanaf heden elk kwartaal een dergelijke uitdraai met kwartaalcijfers naar de raad 
wordt gestuurd. Kunt u dat toezeggen en beginnen vanaf april 2015? 
 
Op verzoek verstrekt de Regionale Ambulancevoorziening vanaf het eerste kwartaal van 2015 
kwartaalcijfers met betrekking tot de aanrijtijden spoedvervoer in de kernen van de gemeente 
Steenbergen. Deze cijfers zullen steeds aan het eind van de maand opvolgend aan het kwartaal bekend 
gemaakt worden, te weten: eind april, eind juli, eind oktober en eind januari 2016.  
 
 

 

 

 

 

 

 


